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 تكلم عن دور األصمعي في تألیف الرسائل اللغوية واذكر         - أ :١س
 ثالثة ممن ألفوا على منواله وأسماء رسائلھم؟

  -١ج 
من أشھر من ) ھـ٢١٦ت(بد الملك بن قريب يعد األصمعي ع

سلك ھذا النوع من التألیف في اللغة وقد وصلتنا من تألیفـه فـي           
ــوعات      ــاول موض ــھورة ، تتن ــب مش ــبعة كت ــة ، س ــائل اللغوي الرس
متعددة ، ومتنوعة مأخوذة  من بیئة البـداوة فـي الجزيـرة العربیـة               

 :وھذه الكتب السبعة ھى 
 كتـاب   – كتاب الوحوش    –تاب الشاء    ك – كتاب الخیل    –كتاب اإلبل   

 .  كتاب النبات والشجر – كتاب خلق اإلنسان –الَفْرق 
ففي كتاب الخیل على سبیل المثال تحـدث األصـمعي فیـه     
عن إنتاجھا ثم تعرض لتسمیة ولد الفرس منذ والدته إلى أن يبلغ          
خمس سنوات ويعرض كذلك لتسمیة خلق الخیل ، وما يسـتحب           

 .فیھا وما يكره 
لم يكن األصمعي وحده ھو الذى ألف فـي الخیـل ، فقـد ألـف        و

 :في الخیل علماء عديدون نذكر منھم 
ــ ٢٠٦ت(أبو المنذر ھشـام بـن محمـد السـائب الكلبـى              -١ ) ھ

نســب الخیــل فــي : (حیــث ألــف كتاًبــا فــي الخیــل بعنــوان 
 ).الجاھلیة واإلسالم وأخبارھا

ــ ٢٣١ت(رابي  أبو عبید اهللا محمد بن زياد األع       -٢ ألـف كتاًبـا    ) ھ
 ).كتاب أسماء خیل العرب وفرسانھا(سماه 

مـن علمـاء    (على بـن عبـد الـرحمن بـن ھـذيل األندلسـى               -٣
حلیـة الفرسـان   (ألـف كتابـا بعنـوان       ) القرن الثـامن الھجـري    

 ).وشعار الشجعان
 -العــین: كیــف تكشــف عــن الكلمــات اآلتیــة فــي معــاجم  – ٢س

  : مقايیس اللغة –القاموس المحیط 
 . االعتصام - میناء– التعاون –اإليمان 

 :٢ج 
 )أمن(جذر الكلمة :  اإليمان -١



 كتاب النون ، باب الثالثي المعتل :     في العین 
 باب النون ، فصل الھمزة والمیم:   في القاموس 

مع مراعاة المیم (باب الھمزة فصل المیم والنون :   في المقايیس 
 )والنون

 ) عون(كلمة جذر ال:  التعاون -٢
 كتاب العین ، باب الثالثى المعتل :  في العین -  
 باب النون فصل العین والواو:  في القاموس -  
 باب العین فصل الواو والنون:  في المقايیس -  
 )ونى (جذر الكلمة :  میناء -٣

 كتاب النون ، باب اللفیف المفروق:   في العین 
 و والنونباب الیاء فصل الوا:   في القاموس 
 باب الواو فصل النون والیاء:  في المقايیس 

 عصم : جذر الكلمة :  االعتصام -٤
 كتاب العین ، باب الثالثي الصحیح :  في العین -
 باب المیم فصل العین والصاد:  في القاموس -
 باب العین فصل الصاد والمیم :  في المقايیس -
 


